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Faculdades IDAAM 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Ata Nº 003/15 de 06 de abril de 2015. 

 

 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 

minutos, na sala 07 (sete) das Faculdades IDAAM, localizado na Avenida 

Djalma Batista, nº 1719, Edifício Atlantic Tower, realizou-se a terceira reunião 

do Núcleo Docente Estruturante do curso de Administração das Faculdades 

IDAAM, conduzida pelo presidente do NDE, professor Claudio Roberto de 

Araújo Mattos, com participação dos seguintes membros: Mary Helena 

Koifman; Ângela Vieira; Armínio Pontes; Vicente Fernandes Tino. A reunião 

tinha como pauta a apresentação e a validação da consolidação do Projeto 

Pedagógico - PPC do curso de administração. A reunião foi iniciada pelo  

presidente do NDE, que agradeceu a presença e o empenho de todos, e em 

seguida fez a apresentação detalhada da consolidação das propostas do 

Conteúdo Programático do curso de Administração. Os professores Vicente 

Tino e Ângela Vieira se manifestaram sugerindo alguns ajustes na ordem de 

algumas disciplinas. Houve discussão com os demais professores, que em 

seguida entraram em comum acordo e fizeram pequenos ajustes na ordem das 

disciplinas. A professora Mary Koifman tomou frente para ler em voz alta a 

ementa de cada disciplina. Após a leitura, foram feitos pequenos ajustes, e em 

seguida o Presidente do NDE, Claudio Roberto, perguntou a todos se estavam 

de acordo e fez a proposta de aprovação da consolidação do conteúdo 

Programático do curso de administração que, por unanimidade foi aprovado por 

todos e submetido ao Consu. A reunião foi finalizada às doze horas e trinta e 

cinco minutos. Estiveram presentes: Claudio Roberto de Araújo Mattos; Ângela 

Vieira; Armínio Pontes; Mary Helena Koifman; Vicente Fernandes Tino. Não 

havendo mais assuntos a tratar eu, Aline Kelle Pereira Silva, secretária da 
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Direção Geral lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos 

demais membros presentes desse NDE. 

Claudio Roberto de Araújo Mattos: ___________________________________ 

Armínio Pontes:__________________________________________________ 

Ângela Vieira: ____________________________________________________ 

Aline Kelle Pereira Silva: ___________________________________________ 

Mary Helena Koifman: _____________________________________________ 

Vicente Fernandes Tino: ___________________________________________ 
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